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1. రచయితనయ్యాను
1984 పార్లమెంట్ ఎన్నికలు, ప్రచారంలో భాగంగా ప్రధాని రాజీవ్గాంధీ
రాజమండ్రి చేరుకున్నారు. ప్రధాని ఉపన్యాసాన్ని అప్పటి ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు
రాజశేఖర రెడ్డి గారే అనువదిస్తున్నారు. రాజమండ్రిలో ప్రధాని నైట్హాల్ట్. ఆ రాత్రి
వైఎస్ని కలిసి రేపటి రాజమండ్రి మీటింగ్లో ప్రధాని ఉపన్యాసాన్ని అనువదించే
అవకాశమిప్పించమని కోరాను. 1982 లో రాజీవ్గాంధీ తూర్పు గోదావరిజిల్లా
ఎన్నికల ప్రచారానికి వచ్చినప్పుడు కోరుకొండ, కొవ్వూరు మీటింగ్లు నేను
అనువదించాను. అప్పటికి రాజీవ్గాంధీ ఎ.ఐ.సి.సి జనరల్ సెక్రట్రీ మాత్రమే. ఎన్టీఆర్
గాలిలో జరిగిన ఆ ఎన్నికల్లో రాజీవ్గాంధీ మీటింగ్లకి స్పందన కూడా అంతంత
మాత్రం. ఆయన ఎక్కడ మాట్లాడితే అక్కడ ఎవరో ఒకరి చేత ‘ట్రాన్స్లేట్’ చేయించారు.
ఆ విషయం వై.ఎస్కు చెప్పాను. రాజీవ్ నిన్ను గుర్తు పడతారా అని అడిగారు.
అవకాశం లేదని చెప్పాను. కష్టం అరుణ్... ఇప్పుడు ఆయన ప్రధానమంత్రి. ఎవరో
ట్రాన్స్లేట్ చేస్తారని ఒప్పించటం కష్టం. ఎనీవే రేపు ఉదయం మీటింగ్ దగ్గర
కనబడేలా నిలబడు, ట్రై చేద్దాం అన్నారు. నా మనస్సు బాధపెట్టలేక ఆ మాట అన్నారే
గానీ, రేపు ట్రాన్స్లేషన్ అవకాశం అసాధ్యమని డిసైడ్అయిపోయాను.
మర్నాటి ఉదయం మొదటి మీటింగ్ భీమవరం. రాజీవ్తో వైయస్ 6 గంటలకే
హెలికాప్టర్లో భీమవరం వెళ్ళి మీటింగ్ ముగించుకుని 8 గంటలకి రాజమండ్రి
చేరుకున్నారు. మీటింగ్ పక్కనున్న వి.ఐ.పిల కోసం వేసిన షామియానాలో నేనూ
కూర్చున్నాను. నేరుగా రాజీవ్గాంధీ వైయస్సూ ముఖ్యుల్ని కలుస్తూ కరచాలనం చేస్తూ
ముందుకెళ్తున్నారు. వెనకవరసలో నిలబడివున్న నన్ను చూస్తూనే వైయస్, రాజీవ్
సెక్యూరిటీ ఆఫీసర్కి నన్ను చూపించారు. ఏం జరుగుతోందో అర్థమయ్యేలోపల నేను
ప్రధాని వేదిక మీద ఉన్నాను. భీమవరం మీటింగ్లోనే వైయస్ రాజీవ్తో మాట్లాడారని,
తన గొంతు పోయిన కారణంగా నెక్ట్స్ మీటింగ్లో ట్రాన్స్లేటర్ను మార్చటానికి
పర్మిషన్ తీసుకున్నారని నాకు ఆ తర్వాత తెలిసింది. ఆ రోజు ప్రారంభమైన నా
ఉండవల్లి అరుణ కుమార్
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